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עתידפניצופהמידע

(השותפות":להלן)מוגבלתשותפותאנרגיה-מודיעיןשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת"

.מידעלמסירתורקאךנועדהוהיא,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו

בדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתואינהבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת

.לציבורהשותפותשפרסמה

כולל,כאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהשותפותכללהזובמצגת,

התממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין

,בשותפותהכלליהשותףהערכותעלמבוסס,זהעתידפניצופהמידע.השותפותשלבשליטתהואינהוודאיתאינה

פעילותהלתחוםביחסהערכות,זהובכללזומצגתעריכתבמועדהכללילשותףהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות

באופןהכלליהשותףידיעלנבחנולאאשר,שונותורשויותגופיםידיעלפורסמואשרופרסומיםונתוניםהשותפותשל

אתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.עצמאי

,פעילותהותחוםהשותפותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמהתפתחויותוכןהשותפותפעילות

.הכלליהשותףבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר

הנכללים,בהםהשתתפותזכויותלשותפותאשרהנפטנכסיבמסגרתשונותפעולותלביצועזמניםלוחות,בנוסף

חלקיתאינפורמציהעלוהמבוססוודאיאינואשרעתידפניצופהמידעוכולליםמשועריםהינם,ועלותם,זובמצגת

במועדשבידוהמידעעלבהסתמךהכלליהשותףשלהערכותוכולל,המצגתבתאריךהכלליהשותףאצלהקיימתבלבד

וכןשיתקבלווהממצאיםבפועלביצועןמועד,הפעולותהתקדמותעלבהסתמךלהשתנותיכולותאשר,המצגת

לביצועהנדרשיםוהיתריםאישוריםבקבלתעיכוב,הנפטנכסיבתנאישינויכגוןרבותחיצוניותהשפעותאו/וממגבלות

מהותיבאופןשונותלהיותעשויותומועדןבפועלשיבוצעוהפעולותלפיכך.וכדומהבקבלניםתלות,השונותהפעולות

.המשתמעיםאוהמוערכיםהיעדיםמן

כאמורהערכהאו/ותחזיתכלשינויאובעדכוןמחויביםאינםהשותפותאו/והכלליהשותף,

.זומצגתפרסוםלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעל

2



 הפרויקט ממוקם במחוזKern 

 San Joaquin-בקליפורניה ב

Basinהמוגדר כ-Major Oil 

Province

 עד היום הופקו באזורSan 

Joaquinמיליארד  12-למעלה מ

של גז טבעי 11TCF-חביות נפט ו

  ממערב לשטח הפרויקט התגלה

Rio Viejoוהופק נפט משדה בשם 

9-בו  הופקו עד היום למעלה מ

מיליון חביות נפט

בשטח הפרויקט נקדחה באר ב-

הבאר ננטשה עקב תקלה  ; 2014

מכנית בקידוח  

ל בוצעו לוגים אשר העידו "בבאר הנ

.על המצאות נפט בשכבה אחת

ביצעו השותפים בפרוייקט  2016-ב

מייל  24עדכני בשטח של D3סקר 

מרובעים  

Grapevineפרוייקט

Grapevine  Project

San Joaquin Basin, Kern County California
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י "ח משאבים לפרויקט אשר בוצע ע"נמסר לשותפות דו8/5/17-בJon Crawford  מעריך

הפועל באזור שנים רבות

2014-על נתוני הסקר העדכני ועל נתוני הקידוח אשר בוצע ב, בין השאר, הדוח התבסס

בוצעו בין השנים  )ישנים D3הפעילויות הקודמות באזור התבססו על לוגים קיימים ועל סקרי 

1998-1986)

פרוספקטים בשטח הפרויקט 2-ח מתייחס ל"הדו–Sauvignon & Bordeaux  כמו כן ציין

בוחן קיומם של מאגרים נוספים אשר טרם הוערכו על ידו  הגיאופיסיהמעריך כי הצוות 

בשלב זה

ח  "תמצית נתוני הדו

משאביםח"דו
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MMSTBGas BCFOil Eq. MMBOE

SauvignonBest (2C)6.651.666.93

BordeauxBest (2C)10.942.7311.4



 הראשון המתוכנן בשטח הפרויקט הוא לפרוספקט הקידוחSauvignon .  מדובר במבנה אשר

(Gross)' מ83-עובי מוערך של  שכבת המטרה כ(דונם930-כ)230Acresשטחו המוערך 

(טרם אושר)הפרוספקט השני לקידוח , בכפוף בין השאר לתוצאות הקידוח הראשון, בהמשך

עובי מוערך  (דונם1,193-כ)295Acresמדובר במבנה אשר שטחו המוערך . Bordeauxהוא 

(Gross)' מ88-של שכבת המטרה כ

המשך-המשאביםח"דו
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  מטרות הקידוח הן שכבות של אבני חול ששקעו בתעלה עתיקה מגיל מיוקן

 סייסמיגופי החול מופו בעזרת סקרD3עדכני

 באזור דרום עמקSan Joaquinקיים סלע מקור באיכות מעולה שיצר נפט

אשר הוכחה כנושאת נפט בקידוח שנקדח  , מטרת הקידוח היא תעלה ששקעו בה החולות

2014באזור בשנת 

30-הנפט הצפוי יהיה באיכות של כAPI(נפט קל)

מודל השקעת שכבות החול בתעלה

גיאולוגייםמאפיינים
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בשטחהמתוכנןהראשוןהקידוח

לפרוספקטהואהפרויקט

Sauvignon;מתוכנןהקידוח

4,700-כ)15,500Feetשללעומק

חולותאתלבדוקומטרתו('מ

במסגרתנבחנואשרסטיבנס

(2015-2014)הקודםהקידוח

מ6.2-כהקידוחתקציבכלסך'$

הקידוחוהכנתהפקהמבחניכולל)

שלהכוללחלקה;(עתידיתלהפקה

$'מ2-כמודיעין

מראשהפרשותכוללל"הנהתקציב

וכן(contingencies)לתקלות

יוחזרואשרערבויותתשלום

הקידוחהשלמתלאחרלבעלים

חודשלסוףצפויההקידוחתחילת

השלישיהרבעוןתחילתאויוני

ימים50-כלהימשךואמור

Sauvignonלפרוספקטקידוח

Grapevine  Project

San Joaquin Basin, Kern County California
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  השותפות ממשיכה להתקדם בתכנית העבודה בפרויקט כפי שהתחייבה עם הכניסה

לפרויקט לפני כשנה  

  בידי השותפות יתרת מזומנים מספקת להשתתפותה בקידוח

ח משאבים לפרויקט "בהמשך הרבעון צפויה השותפות לפרסם דוMountainView

ב"בהתאם לאסטרטגיה שהותוותה השותפות ממשיכה לבחון פרויקטים נוספים בארה

התמקדות באיתור נכסי נפט וגז בסיכון נמוך אשר אינם בליבת ההשקעות של השחקנים הגדולים

 בינוני–פוטנציאל תזרימי בטווח הקצר

סיכום
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!רבהתודה

:צור קשר
67023אביב -תל, 42קומה , המגדל המשולש, 3מרכז עזריאלי 

972-3-6075155+: טל

972-3-6075684+: פקס

office@Modiin-energy.com :Email

www.Modiin-energy.com
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